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grand avenue & grand majestic 
installasjonsveiledning

4 mm4 mm

max 4 mm

2 meter

CEMENT PLASTER WOOD

RH
max
85%

RH
max
50%

max
2cm
%

max
0,5cm
%

FLYTENDE GULV  
BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic skal installeres som flytende gulv,  
hvilket betyder at:
•  Installasjonen av gulvet må være den siste oppgaven som skal utføres på arbeidsplassen.
•  Gulvet må ikke skrues/limes mot undergulvet eller festes/kiles/låses mot andre  
 fastpunkter (f.eks. kjøkkeninnredning og peisovn må IKKE installeres oppå gulvflaten).  
 Benytt en kompressibel bunnlist (BerryAlloc FillerTwine) ved avslutning mot kant før  
 det legges fugemasse!
•  Det må være en avstand på 4 mm til vegg og andre fastpunkter slik at gulvet kan bevege seg fritt i alle  
 retninger. Lag litt større avstand langs vegger med ytterhjørner. NB: Gulvet kan krympe ved lav relativ fuktighet 
 (under 30%).
•  I døråpninger (overgang mellom rom), ved usymmetrisk sammenhengende gulvflater og ved rom med  
 gulvlengder/bredder over 15 m, skal gulvflaten deles opp med ekspansjonslister.

UNDERGULV
BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic kan installeres på de fleste harde undergulv  
(trykkfasthet CS på min. 300 kPa), for eksempel gips/sponplater, PVC og betong. Husk  
å sikre undergulvet for knirk. Myke underlag som vegg til vegg tepper og lignende må  
fjernes. Undergulvet skal vare plant (maks +/-2 mm per 2 m), tørt og rengjort. Skarpe  
ujevnheter må slipes ned og eventuelle hull må sparkles. Dersom undergulvet ikke  
oppfyller kravene til planhet vil det kunne oppstå knirk i gulvet.

Ved legging må undergulvet være ordentlig uttørket:
•  For trebaserte materialer, maks 50 % relativ fuktighet
•  For betong- og lettbetonggulv, maks 85 % relativ fuktighet eller 2,0 CM %  
 (1,8 CM % ved gulvvarme)
•  For gipsbaserte materialer, maks 0,5 CM % (0,3 CM % ved gulvvarme)

Undergulv i betong/lettbetong (inkl. avrettingsmasse) eller keramiske fliser (uansett om de  
har innebygd fuktsperre eller det er installert belegg oppå), belegg og generelt undergulv med gulvvarme krever 
fuktisolering. Bruk en aldersbestandig PE-folie med en tykkelse på min. 0,20 mm, som legges med minst 20 cm 
overlapp i skjøtene, teipes og bøyes opp langs veggene. Plastfolien renskjæres etter at gulvet er ferdig lagt.

NB: Det må ikke benyttes ekstra underlagsmateriell.

VERKTØY
Sag, målebånd, blyant og 4 mm avstandskiler.

Versjon: 01/10/2020

Grand Avenue og Grand Majestic er egnet for både bolig- og kommersielle områder som butikker,
hotellrom osv.

For å oppnå et perfekt resultat, anbefaler vi at installasjonsinstruksjonene følges nøye.
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1. VIKTIG INFORMASJON
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grand avenue & grand majestic 
installasjonsveiledning

Versjon: 01/10/2020

48 H.

18-25°C
30-60%

NB
Vi anbefaler sterkt å se vår installasjonsvideo og lese /laste ned våre garantivilkår på vår 
hjemmeside: 
https://www.berryalloc.com/no/nb/laminate/laminate-hpl/grand-avenue/support 
 

SJEKK alle gulvbord for synlige defekter i optimale lysforhold både før og under  
installasjonen. Gulvbord med skader må ikke brukes. 

OPPBEVAR gulvpakkerne (uåpnet) i romtemperatur i min. 48 timer eller til de har 
oppnådd romtemperatur (18-25 °C) før installasjonen begynnes. Kravet er at luft- 
fuktigheten ligger mellom 30-60 %. Dersom innendørs klimaet er utenfor anbefalt grense 
kan gulvet krympe (ev. ekspandere), noe som kan føre til kuving og åpninger i gulvet. 

MÅL rommet før installasjon for å få en jevn fordeling. Ved å måle kan du fastslå om den 
første raden må kuttes på langs. Første og siste rad må ikke være mindre enn 5 cm. 

På eksisterende plankegulv skal BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic installeres på 
tvers av de gamle plankene. 

START  i venstre hjørne. Plasser gulvbordet med aluminiumlisten vendt mot rommet og 
til høyre. Legg mot høyre. Lag en avstand mellom kortsiden og veggen på 4 mm. 

GULVVARME
Før BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic installeres skal det legges ut en PE-folie 
med min. 0,20 mm tykkelse, som fungerer som fuktsperre. Alle varmeelementer må være 
slått av under installasjonen, og temperaturen i undergulvet må ligge mellom 18 og 20 
°C. Etter installasjon kan temperaturen økes gradvis, men overflate-temperaturen må 
ikke overstige 27 °C. Der må ikke være forskjellige varmesoner i samme gulvflate uten at 
de er oppdelt med en ekspansjonslist.
Elektrisk gulvvarme: Isolasjonsplatene som benyttes må ha en trykkfasthet (CS) på min. 
300 kPa (30 tonn/m2).
Vannbåren gulvvarme: Ved bruk av sporplater skal det anvendes harde trykkfordelings-
plater (f.eks. gulvgips eller fibergipsplate (tykkelse min. 10 mm)

Besøk vennligst vår hjemmeside 
https://www.berryalloc.com/no/nb/laminate/laminate-hpl/grand-avenue/support
for ytterligere informasjon om gulvvarme før installasjonen.

2. INSTALLASJON 
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Click!

Grand Avenue plank with AluLoc

Position the board directly above 
the previous short side lock

Fold down

Place the longside of the plank at
a 20° +/- angle  in the aluminum lock 
of the previous row

grand avenue & grand majestic 
installasjonsveiledning

Versjon: 01/10/2020

PLASSER GULVBORDET (A) i en vinkel på omtrent 20° i aluminiumlisten på langsiden av 
foregående rad. Skyv gulvbordet mot tidligere lagt gulvbord (B). Vinkle ned gulvbordet 
(A) først når gulvbordets kortside er i kontakt med kortsiden (posisjonert rett over låsen) 
på gulvbord (B). En klikklyd indikerer at kortsidekoblingen er låst. 

Vi anbefaler å låse kortsideskjøten ved å banke med neven 
(eller bruke en slagkloss og gummihammer), fra det indre 
hjørnet og videre utover. 

Når du har lagt tre fulle rader skyver du gulvflaten inn mot veggen til riktig legge- 
avstand, 4 mm. Bruk avstandsklosser! Dersom veggen er skjev eller ujevn, må veggens 
form overføres til gulvbordene. Ta opp igjen den første raden, sag til ujevnheten og legg 
tilbake gulvbordene ved å skyve dem i vinkel under gulvbordene som allerede er lagt. 

SISTE RADEN skal være mer enn 5 cm bred. Mål bredden på den manglende raden. 
Husk 4 mm avstand til vegg. Kapp deretter vekk (på langs) den uønskete delen med 
aluminiumlist. Legg det utsagde gulvbordet. 

Spacer 4 mm

AVSLUTNING AV RADEN  Legg det siste gulvbordet med baksiden opp (aluminiumlis-
tene vendt mot rommet). Kortsiden skal være 4 mm fra veggen. Marker hvor gulvbor-
det skal kappes. Legg gulvbordet med baksiden opp (dersom det benyttes stikksag) 
på sageunderlaget og kapp gulvbordet. Begynn med aluminiumlisten. Sag forholdsvis 
rettvinklet. Snu kappet gulvbord og plasser det i kortsiden på foregående gulvbord. Al-
ternativt kan man benytte en fintannet håndsag eller kapp- og gjærsag, men saging av 
gulvbordet utføres da med dekorsiden opp.

START AV RAD 2 Gulvbordene må legges forbandt med en forskyvning på min. 1/3 gulv- 
bord mellom endeskjøtene. Dersom avkapp fra foregående rad er for kort begynner du 
med et nytt gulvbord som kuttes i to. 

PLASSER NESTE GULVBORD i kortsiden på det første som vist i illustrasjonen. Vær nøye 
med å ha en perfekt kortsidekobling mellom gulvbordene. Fortsett på samme måten 
med hele den første raden. 
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grand avenue & grand majestic 
installasjonsveiledning

Versjon: 01/10/2020

T-PROFIL  (INKL. U-PROFIL))
Fest U-profilen til undergulvet. Det skal være minimum 4 mm luft  
mellom U-profilen og gulvet. Installer gulvet og klikk deretter  
T-profilen på plass. Gulvet skal kunne bevege seg fritt. Ved bruk  
av aluminiumlister skal SilentSystem underlaget skjæres bort langs  
kanten for å gjøre plass til U-profilen.

SOKKELLISTER  
Bruk BerryAlloc Clips ved installasjon av våre matchende sokkellister. De gjør det mulig 
å enkelt ta av listene. Klipsen plasseres med 50 cm intervaller. Tips ved kutting i hjørner: 
Plasser to klips på baksiden av listen som støtte når du kutter for å skape riktig vinkel. 
Alternativt kan listene installeres ved enten å lime eller spikre de.

 
RØR/SKRUER 
Bor huller i gulvbordene der skruer eller rør skal gå igjennom gulvet. Hullet skal være 
10-12 mm bredere enn objektet som går igjennom gulvet. Ved faste installasjoner slik 
som rør, skjæres det av et stykke i en vinkel på 45 °. Lim det utskårede stykke på plass 
og dekk til med rørmansjett eller silikon (se neste pkt.). 

  
 
AVSLUTNING MED SILIKON 
BerryAlloc FillerTwine (kompressibel bunnlist) plasseres i åpningen (bredde min. 
4 mm) og dekkes med et tynt lag med elastisk silikon. Bruk av silikon reduserer 
bevegeligheten og bør bar brukes på begrensede områder.
 

SPESIELLE FORHOLD

DEMONTERE GULVET:  Løft gulvbordraden opp et par cm og slå med 
hånden over langsideskjøten. Raden løsner og kan forsiktig trekkes ut. 
Etter raden er løsnet kan gulvbordene tas fra hverandre ved å skyve 
(ikke løfte) dem sidelengs ved kortsiden.

MER INFO?

CLIPS

VANNPÅVIRKNING - INSTALLASJON I FUKTBELASTET OMGIVELSER
https://dam.bintg.com/brochure/b72bdd21-efb6-438b-b4c2-134c2224d26c

Ø: X + 10-12  mm

> 6 mm
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BerryAlloc FillerTwine

GULVVARME
https://dam.bintg.com/brochure/482885cf-03ad-44e1-b492-0df242a8beae

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
https://dam.bintg.com/brochure/9aa59f2e-09ac-44d2-8321-e523ec730507

GARANTI
https://dam.bintg.com/brochure/C2062968-f7a0-4927-8d20-9d010b953203

ALUMINIUM

4 mm 4 mm

COLOR MATCHED
ALUMINIUM

4 mm 4 mm4 mm 4 mm

COLOR MATCHED

31,5 mm

22,5 mm

43 mm

4 mm

16 mm

4 mm
4 mm4 mm

3. ØVRIGE INSTALLASJONSDETALJER
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